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(కిర్ందటి సంచికనుంచి కొనసాగింపు)
గిరిజాదేవి వాయ్పారం పనిమీద యు.స. వెళిళ్ంది. అకక్డ మాసివ హారట్ ఎటాక వచిచ్ చనిపోయింది.
నూయ్స తెలిసి ఆశచ్రయ్పోయాను. ఇంక సలహా చెపేప్మనిషి కూడాలేదు. ఆమె భౌతికకాయానిన్ ఇండియా తీసుకురావాలి. ఎంత ఖరుచ్
అవుతుంది అనే అంచనా వెయయ్కతపప్లేదు. వతస్ల వుంటే ఈ తరజ్నబరజ్న వుండకపోను... కాని ఇపప్టి పరిసిధ్తి వేరు.
శవానిన్ తీసుకరావడానికి అయే ఖరుచ్కి అరధ్ం వుందా?, యెవరికోసం శవం?, యెవరికి కావాలి? తీసుకొచిచ్ దాచుకోం కదా,
తగలపెటాట్లి, తగలపెటట్డానికి ఇంత ఖరాచ్, ఆవిడ సొముమ్ ఆవిడకి పనికి రాకుండా పోతోంది.
నాకు గూడా మనసు చికాకుగా వుంది. ఆవిడ అంతయ్కిర్యలు ఇకక్డే జరగాలని మనసుపడే వాళళ్ని ఆవిడ సంపాదించుకోలేదు.
గిరిజాదేవిని అకక్డే కిర్మటోరియంకి అపప్గించి, బూడిద తీసుకొచిచ్ సముదర్ంలో కలిపేసా, అదో తృపిత్, ఎవరికి?
..........................................
మహతి నేను గైనకాలజిషట్ రంజనాదేవి దగగ్రకి వెళాళ్ం . ఆమె చెక అపస్ అనీన్ చేసి, మరాన్డు అమెరికన హాసిప్టల లో ఆపరేషన
దియేటర బుక చెయయ్ండి. డి అండ సీ చేసాత్ను అంది. మరాన్డు అమెరికన హాసిప్టలులో

మహతి డి అండ సి జరిగింది. రంజనాదేవి కొనిన్

మందులు రాసింది. మళీళ్ మూడు నాలుగు నెలల తరావ్త రమమ్ంది. మూడు నాలుగునెలలలోనూ ఏ విశేషం జరగలేదు. తిరిగి రంజనాదేవి
దగగ్రకి వెళాళ్ం, రంజనాదేవి మళీళ్ టెషుట్లు చేసింది.
“మహతి ఓరల కాంటార్ సెపిట్వ స వాడుతోంది.” అని నాకు చెపిప్ంది.
డాకట్రు చెపిప్ంది నిజమా కాదా అని మహతిని నిలదీసా ... మహతి నిజం వొపుప్కుంది.
“ఎందుకిలా” చేసావనాన్ను.
“పిలల్లిన్ కనడం తనకి చిరాకు” అంది.
“మరి ననెన్ందుకు పెళిళ్చేసుకునాన్వు” అనాన్ను కోపంగా.
“మిమమ్లిన్ పెళిళ్చేసుకునే ముందు పిలల్లకోసం నినున్ చేసుకుంటునాన్ను అని మీరు నాకు చెపప్లేదు. మీరు ఈ వయసులో సరదాకే
చేసుకుంటునాన్రనే అనుకునాన్ను. అంతేకాదు నేను మిమమ్లిన్ చేసుకునన్ది కూడా మీ సంపద చూసే, డబుబ్తో సరదాలు తీరుతాయనే
ఇందులో దాపరికం ఏం లేదు.”

øöeTT~

www.koumudi.net

nø√ºãsY 2018

నాసిత్(న+అసిత్)

2
నే మహతిని బలంగా లెంపకాయ వేసాను. మహతి ననున్ చాల తీవర్ంగా చూసి, వెళిళ్పోయింది.

ఆనాటినుండి మహతి రెండు రోజులు నాతో మాటాల్డలేదు. నేనే పలకరించాను. ఆమె అలకతీరలేదు. నాలో ఆతృతమొదలైంది. ఇంక
ఈ జీవితం ఎనాన్ళుళ్ ఉంటుంది. పిలల్లు పుడతారా? పుటట్రా? గిరిజాదేవి ముందే హెచచ్రించింది. నువువ్ పాల్ను చేసి అనుకుంటునన్టుట్గా ఏవీ
జరగదు. మహతి మధయ్ తరగతిలో పుటిట్నా, హైసొసైటీ లేవిష

నెసిక్ షాపింగస్ కి అలవాటు పడిపోయింది. హైసొసైటీ గేదరింగస్ లో

పెదద్షేట్కుతో పేకాట ఆడడం, ఫారిన బార్ందీలు, డైమెండస్ నకెల్స ఎంపిక, ఆమెకి ఇచిచ్నంతసంతృపిత్, ఫరమ్ వరక్ గాని, నాతో కాపరం గాని,
పిలల్లమీద మమకారంగాని లేవు.
అపప్టికే నాకు యాభైనాలుగు ఏళుళ్. ఇలా ఎనాన్ళుళ్ సాగుతుంది. మహతి నయాన లొంగడం లేదు. కనుక భయానవొపిప్దాద్మని
చూసాను.
ఇంకోరోజు ఆమెతో ఘరష్ణకి దిగాను. విడాకులు ఇసాత్ననాన్ను. తంతాననాన్ను. అని ఒక లెంపకాయబలంగా కొటాట్ను. ఇంతకు
ముందు లెంపకాయ కొటిట్నపుప్డు తీవర్ంగాచూసినటేట్ ఈసారీ చూసింది. కాని అకక్డ నుండి వెళిళ్పోలేదు. నాచేతివేళుళ్ ముదర్ ఆమె లెంపమీద
సప్షట్ంగా కనిపిసోత్ంది.
మహతి నా దగగ్రగా వచిచ్ంది. “చూడండి మీరు మొగాళుళ్ బలం ఉంది. కొటట్గలననుకుంటునాన్రేమో నేను సూక్లోల్, కాలేజీలో
ఎధలిటిక చాంపియనిన్, ఆ విషయం మీకు తెలియదు. రోజూ పొదుద్నేన్ అయిదు గంటలనుండి ఏడుగంటలవరకూ జిమ లో గడిపిన దానిన్
జాగర్తత్” అంది.
”అంటే నువూవ్ కొడతావా” అనాన్ను కోపంగా.
“అవసరం అనిపిసేత్ తపప్దు”
నేను కోపం ఆపుకోలేకపోయాను. మళీళ్ మహతి దవడ పగలకొటేట్ను.
ఆనిముషంలోనే నాదవడ పగలిపోయింది. మహతి చేతులోల్ ఇంతబలం ఉంటుందని నేను ఊహించలేదు.
ఛెళుళ్మని చెంప పగిలిందా, ఫెఢీమని మహతి కొటిట్ందా, అనన్ది అనవసరం. నాకళళ్ ముందు మెరుపు మెరిసింది.
ఆ మెరిపించింది మహతి, పెళాళ్ం మొగుడిన్ కొటిట్ందా, అనికాదు. తగిలిన దెబబ్ అలాంటిది వేల వాటుట్ల విదుయ్తుత్ మెదడులో
పర్వేశించి.... పర్వహించి....చైతనయ్ంగా మారి....అరణిశిఖై చిచుచ్పెడుతోంది. ఏదో లోపం ఎకక్డో తేడా, తపుప్ ఏమిటో అరధ్ం కావడంలేదు.
ఈ దావానలం చలల్బడదు. చలల్బడ కూడదు, ఎదురుగా శీతకరుడు కూడా చలాల్రచ్లేని, హాలహలం కంఠంలో లేదు మెదడులో పర్వేశించింది.
ఆలోచనుల్ ఆరుచ్కుపోతునాన్యి. కారిచ్చుచ్ వెలుగవుతుందా.......,
అదే ఆలోచన ఎకక్డుందీ లోపం, కారిచ్చుచ్ఎందుకు రగిలింది?ఎందుకుదహిసోత్ంది? నా సావ్రధ్ం తేడాతెచిచ్ందా?.
సావ్రధ్ం లేనటుట్గా శకిలిసాత్ం కానీ....., సావ్రధ్ం లేకుండా బొటనవేలుకూడా కదపం అది లోకం గురిత్ంచదా, గురిత్సుత్ంది.
అదికూడా మొహంమీద నవవ్దు, పకక్కి తిరిగి నవువ్కుంటుంది. ఏభావమేనా. దాచడానికి ఎందుకు పర్యతిన్సాత్ం, ఎకౌంటబుల గా
వుండకూడదు అనుకొంటాం.,
ముసుగు, కపటం, యుకిత్,జీవితంలో వుపయోగిసాత్ం నిజం అని నముమ్తాం, లేదా, నిజం చెయయ్డానికి పర్యతన్ం, తతవ్ం వేరు.,
ఆతమ్ వేరుహృదయం వుండదు, మమేకం చెందం, ఏకంఅనన్సూతర్ం జీవితంలో పెదద్గా వుపయోగపడదని అభిపార్యం. జీవితం కూడా
జవాబుదారీ కాకుండా ఏ నీతి, ఏధరమ్ం ఏ విలువలు లేని చటర్ంలో బిగిసిపోకుండా... గడిపేసాత్మో ఆ జీవితానిన్ నెంబర వన అంటామా?
దోనెంబరీ అంటామా? లేక అనారిక్అంటామా?
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దూరంగా కిష్తిజం మీద వుదయిసుత్నన్ నిండు తదియ చందుర్డు తపిసుత్నన్ నా మనసునిగానీ, నితయ్ఘోషతో అలసిన జలధిని కానీ
తీరచ్లేడు, మరి శీతకరుడు అని పేరెందుకు తెచుచ్కునాన్డు. సముదర్ంలో కెరటాలాల్ ఆలోచనుల్ అలల్కలోల్లంగా వునాన్యి. నా పిలల్లే నా ఆసిత్
అనుభవించాలి. అనన్ ఆలోచన ఎందుకు వచిచ్ంది? అది తపప్నిపించలేదు. అది తపెప్ందుకవుతుంది? అది తపోప్ వొపోప్ ఇపుప్డీ ఆలోచన
యేమిటి? ఈ ఆసిత్ ఎవరిది? వారసులకే ఎందుకు దకాక్లి? వారసులకేఎందుకు ఇవావ్లి? ఎవరు వారసులు? చచాచ్క నాది అనన్దానిన్
వదలకపోవడం అంటే ఇదేనా? బతికుండగా నా కోరిక... నాకల సాకారంకాలేదు.
“కల..కల..కల..” మహతి ఏమంది. జీవితమంతా కలగానే గడిచింది. నా పెర్ండు ఎనిమిది వేల డెర్స వేసుకుంటే నాకు చికాకు
విసుగు... ఫెర్ండస్ అందరూ వేలరూపాయలు కంటిర్బూయ్టు చేసుకు, జగదాంబలో సినిమా చూసి దాలిఫ్నస్ లో భోజనం చేసి సెలిబేర్టు
చేసుకుటుట్ంటే..., వొంటోల్ బాగులేదనే సాకు మనసుని దహించేది. యేది బాగులేదు?. అసలు బాగులేనిది…, లేని డబుబ్.... డబేబ్ అవసరం
తీరుసుత్ంది. ఏ నైతికతకి లేని మారకం విలువ డబుబ్కి వుంది. నా కలని నిజం చేయగలది డబుబ్. జీవితంలో కురచతనం పోవాలి అందుకే
మిమమ్లిన్ పెళిళ్చేసుకునాన్…, అనన్పుప్డేనా గర్హించవలసింది.
ఇదేది నాది కాదు మరెందుకీ దేవులాట? ఇకక్డ నాకేదో వుందనే భర్మ, ఎందుకు కలిగింది? ఇకక్డ నాదేం లేదా? మరినేనెందుకింత
అతుకుక్ పోతునాన్... ఇదేది నాది కాదా? కాదనన్టేట్ వుంది... కానీ తెగటంలేదు. తెంచాలి, యెకక్డ మొదలుపెటాట్లి. యింతవరకూ
నాకెదురులేదు. నాతెలివితేటలకి ఆపులేదు. కానీ అది తపప్ని తేలింది. అదీ మహతి చెంపదెబబ్తో... ఇదంతా నాది, నాతెలివి తేటల పర్భావం,
జీవితంలో తిరుగులేదు. అనుకునాన్... విధి ననున్ అదఃపాతాళానికి తొకేక్సినా, జంకలేదు.అది తలపుకు రాగానే అరవాలనిపించింది.
కానీ చుటూట్ జనం అరవడం మానసిక రుగమ్త అనిపించుకుంటుంది., మహతి చెయియ్చేసుకోగానే కంగుతినాన్... అనుకోని
సంఘటనకి ఆశచ్రయ్పోయా తిరిగి చెయియ్చేసుకునుండే వాడేన్ కానీ మహతి సంగతి తెలుసు, పరుగు పందాలోల్నూ, జావలిన తోర్లేనూ
చాంపియన, పెళళ్యిన తరావ్త కూడా రోజూ జిమ కెళుతోంది. ఆ విషయం ఆ చెంపదెబబ్తో అరధ్ం అయింది. తనీ వయసులో మహతిని ఈ
వయసులో పెళిళ్ చేసుకునన్దెందుకు?
చేసిన పనులనీన్ సకస్ స లా కనిపిసుత్నాన్యి. కానీ సకస్స్ కావడంలేదు. యెందుకు? మహతి విషయంలో పొరపాటెవరిది? నాదా?
నా ఆసిత్ని చూసి మోజుపడి మహతి పెళిళ్కొపుప్కుంది. అందుకు బదులుగా శరీరానిన్ యివవ్డంతో సరి అనుకుంది. మహతి
నాజూకయిన శరీరం వెనుక యింత బలం వేగం వుంటాయంటే నమమ్బుదేద్యలా, ఇపుప్డు నమమ్కంతో పనిలేదు. నమమ్డానికి బుధద్వసరం
లేదు. మహతి చెంపదెబబ్కి బాధ ఆశచ్రయ్ం కలగలా, హీనపడాడ్ను... అదే మనసుని దహిసోత్ంది. లోపల తపన పెరుగుతోంది, అసహనం...
ఎవరిమీద?
నా ఆలోచన ఎనన్డూ యింతే, తెలివి, సాహసం మీద ఆధారపడినంతగా, వేదన వుదేయ్గానికి లోను గాలేదు.కానీ అలా అనుకోడానికి
వీలులేదు. అమమ్ యెకక్డో యేదో తెలీని అంతఃకుహరలోల్ మమతని మారద్వానిన్ తటిట్లేపింది. యెమోషనల ఫీలింగ కి అపుప్డపుప్డు అరధ్ం
చెపుతుంది. అమమ్ పిలుపే అంత ఆ పిలుపులో డేసిబెలస్ మనసుని కలవరపరుసాత్యి. యెందుకో ఆ పిలుపు తపిప్ంచి, యే పిలుపూ యే
బంధుతవ్మూ గుండెలోల్కి చొరబడలేదు.
సరిగాగ్ ముపైప్ఏళళ్కిర్తం నా ఆలోచనలకి పదును పెటట్వలసిన అవసరం వచిచ్ంది.
కానీ ఈ రోజు అసలు తీవర్ంగా ఆలోచించవలసిన అవసరం ఏరప్డుతోంది. జీవతానికి ఆలంబన కావాలి. కుటుంబం కావాలి.
వయ్కిత్గత జీవితంలో సావ్రధ్పు అంధతవ్ంతో నా అనేవాళళ్ని దూరంచేసుకునాన్ యెందుకో కొనిన్ విలువలిన్ తెలుసుకోలేకపోయా, అంతా
అయోమయంగా వుంది.

øöeTT~

www.koumudi.net

nø√ºãsY 2018

నాసిత్(న+అసిత్)

4

అపుప్డు రాగిణి గురుత్కు రాకపోలేదు. ఆనాటి రాగిణితో నాకునన్ సంబంధం చూచాయగా మనసులో మెదిలింది. మావయాయ్ అతత్ నా
దగగ్రకి వచిచ్ పార్ధేయపడాడ్నికి కారణం రాగిణి కడుపుతో వుండడమేనా?రాగిణి పర్సవించిందా? ఇపుప్డు యెకక్డ వుంది. నా వారసుడా?
రాగిణి పెళిళ్చేసుకుంటే, మొగుడుకి ఈ పిలల్వాడిగురించి తెలుసా.
ముందుగా చాలవిషయాలు రాబటాట్లి.
అతి కషట్ం మీద మావయయ్ పోయిన విషయం తెలిసింది. అతత్యయ్ కొడుకు దగగ్ర హైదరాబాదులో వుంది. రాగిణి
మావయయ్రెండోకూతురు యెకక్డునాన్రో తెలియలేదు.
రాగిణిని పటుట్కోడం కషట్ం. వునికి తెలుసుకునాన్ రాగిణికి సంతానం సంసారం వుంటాయి. తనకాపురం చెడకొటుట్కుంటుందా
డబుబ్కి ఆసపడుతుందా అకర్మసంబంధం పైకి వసుత్ంది. రాగిణి మొగుడు దానిన్ యెంతవరకు వోపుప్కుంటాడు. ఇది జరిగేపనికాదు.
మరింక నావాళెళ్వరు. నా తండిర్కి కావలసిన వాళుళ్ నా వాళుళ్ అవుతారా?
సమీర, సవతితలిల్ ఆమె సంతానం, వాళళ్ నెపుప్డూ నావాళుళ్గా చూడలేదు. అలాగని వాళళ్తో శతృతవ్ం లేదు. నానన్ పోకముందు
యేదో వొకటి రెండుసారుల్ వాళిళ్ంటికి వెళాళ్నేమో, వొకటి ఆసిత్పనిమీద, రెండు నానన్పోయినపుప్డు. సమీర ననున్ చేరదీసుత్ందా? నా
నిసస్హయతని సానుభూతితో అరధ్ం చేసుకుంటుందా? వయసులో యెంతో బేధంవునన్ సమీర పిలల్లు నాకు తోబుటుట్వులు అవగలుగుతారా?
ఆనాడు నానన్ మీద అంత పగయెందుకు? అది సమీర మీద యెలాంటి పర్భావం చూపింది?అది గురుత్పెటుట్కుందా?
ఏది ఏమైనా సమీర దగగ్రికి వెళాద్ం అని నిరణ్యించుకునాన్....
.................................

(కొన గింపు వచేచ్సంచికలో)
Post your comments

øöeTT~

www.koumudi.net

nø√ºãsY 2018

